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بيان المؤهالت

من نظام روما األساسي للمحكمة 36(أ) من املادة 4وفقًا ألحكام الفقرة املفّصل البيان صيغ هذا 
املتعلق بإجراءات ترشيح ،من قرار مجعية الدول األطراف للمحكمة اجلنائية6اجلنائية الدولية، والفقرة 

وانتخاب قضاة احملكمة اجلنائية الدولية:

أعلى هورية الفرنسية ترشيح السيد مارك بريين دي بريشامبو، عضو جملس الدولة (قررت حكومة اجلم
االنتخابات اليت ستجرى يف قاض يف احملكمة اجلنائية الدوليةسلطة قضائية يف النظام اإلداري)، ملنصب

يف الفرتة يف نيويوركاليت ستعقد و، يف الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي
.2014ديسمرب كانون األول/17إىل08من 

من نظام روما األساسي حسب ‘2‘4، الفقرة 36بريان دو بريشامبو مبوجب املادة السيد ّمت اختيار و 
".اإلجراءات املنصوص عليها يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية لتسمية مرشحني لتلك احملكمة"

كفاءة ثابتة الذين لديهم "املرشحنياليت جتمع "القائمة باء" يف امبو مرشحالسيد مارك بريين دي بريش
يف جماالت القانون الدويل ذات الصلة باملوضوع مثل القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان 

3تان، الفقر 36"[املادة " وخربة مهنية واسعة يف جمال عمل قانوين ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة
من النظام األساسي للمحكمة]. 5و ‘ 2‘ب) (

سلطة قضائية يف النظام اإلداري، أعلى ، وهو عضو جملس الدولةالسيد مارك بريين دي بريشامبوويستويف 
،  36كما تنص على ذلك املاّدة مجيع شروط اخلربة واألقدمية املطلوبة للتعيني يف أرفع املناصب القضائية  

.األساسي للمحكمةن النظامم‘أ‘3الفقرة

من 3املؤهالت املطلوبة مبوجب الفقرة -الذاتية تهسري به تُرَفق الذي -السيد بريين دي بريشامبوويتوفّر 
من نظام روما األساسي.36املادة 

السيد مارك بريين دي بريشامبو مجيع املهارات واخلربات اليت يتطلبها نظام روما األساسي يف وميتلك 
عضو جملس بوصفهن الدويل، مثل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وخربة واسعة جماالت القانو 

الدولة. 

. وقد شغل بانتظام منصب 1974يف جملس الدولة منذ عام اً السيد مارك بريين دي بريشامبو عضو يُعّد و 
من اهليئات اليت تعاجل يف العديدعضو يف الوقت احلايل . وهو سلطة القضائية يف النظام اإلداريقاض يف ال

احلريات املدنية وحقوق اإلنسان. اخلاّصة بمبا يف ذلك العديد من السجالت ، الدعاوى القضائية

األمني العام منصب ، 2011إىل 2005يف الفرتة منالسيد مارك بريين دي بريشامبو أيضا،قد احتل و 
، مستقالادولياكان موظفمقرها يف فيينا. اليت يوجد منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، يف 

مع وزراء خارجية هذه فعمل بتوافق اآلراء مرتني. تهنتخبامشاركة، دولةمخسني و يعمل حلساب ستة
دور املنظمة يف زَ نظمة. كما عزّ املقمة مؤمتر العديد من االجتماعات الوزارية و قام بتحضري البلدان و 
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يف احلياة القضائية ودعم أعمال املنظمة  اجلهات الفاعلة التشريعات اجلنائية وتدريب املساعدة يف إعداد
.اإلنسانكمنتدى دائم للحوار حول حقوق

مدير الشؤون فقد شغل منصب باحملاكم اجلنائية الدولية. ملّم إملاما ممتازا السيد مارك بريين دي بريشامبو 
افع كممثل الرت بهذه الوظيفة أيضا له له مسحت و ). 1998-1994وزارة الشؤون اخلارجية (يفالقانونية

للحكومة الفرنسية أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وحمكمة العدل الدولية وحمكمة العدل التابعة 
جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم أمام املوقف احلايل للحكومة الفرنسية ، وبتقدمي لالحتاد األورويب

ةالتحضرييشارك يف األعمال و ،التعاون مع احملاكم اجلنائية الدوليةجمال مباشرة يف يعملن كاو املتحدة.
ي شارك يف التفاوض ذالوفد الفرنسي الترأس العتماد نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. و 

اخلربة يف القانون نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. وقد عزز ذلك معرفته النظرية و بشأن
املفاوضات يف سياق متعدد الثقافات.يف الدويل العام والقانون اجلنائي الدويل، و 

رصد القضايا الدولية قام ب)، 2005-1998املنتدب يف الشؤون االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع (وبصفه 
القانون اإلنساين جمال يفوشارك يف إدارة عدد كبري من األزمات اليت تنطوي على مسائل قانونية هامة 

.العراقو الدويل، مثل كوسوفو وأفغانستان 

لغة العمل يف وهي،مارك بريين دي بريشامبو اللغة اإلجنليزيةالسيد ٌيتقن يالفرنسية، إضافة إىل اللغة
اإلسبانية واإليطالية.اللغتني يتحدث ، كما احملكمة

رنسية ال غري.يتمتع باجلنسية الفمارك بريين دي بريشامبووالسيد 
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